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303.  
 2010بكالوريوس نظم المعلومات االداريه مايو مؤمن محمود عبدالرحمن خليل

304.  
 2009بكالوريوس خدمه اجتماعيه مايو عاصم سليمان محمود رضوان

305.  
 2012 بكالوريوس محاسبه معهد المدينه العالى سبتمبر على شعبان عبود عبدالمتعال

306.  
 2010بكالوريوس نظم المعلوات االداريه مايو مدحت محمد محمود سليمان
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307.  
 2011بكالوريوس محاسبه االكاديميه الحديثه اغسطس  شريف نبيل فضل المولى محمد

308.  
 2014بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه مايو محمد عادل سيد مصطفى

309.  
 2010ت االداريه مايو بكالوريوس نظم المعلوما محمد مجدى محمد احمد بيومى

310.  
 2010بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه مايو اسامه أحمد نوبى محمود

311.  
 2002ليسانس اداب قسم إعالم مايو محمد شعبان محمد مرسى

312.  
 2008بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه يناير  مؤمن محمود رمضان محمود

313.  
 2008اريخ والحضاره مايوليسانس اللغه العربيه قسم الت أحمد محمد إبراهيم الموافى

314.  
 2014ليسانس اللغه العربيه قسم التاريخ والحضاره سبتمبر  محمود سمير عبدالظاهر عبدالفتاح

315.  
 2007بكالوريوس نظم العلومات االداريه مايو أحمد عنتر عطيه عبدالفتاح

316.  
 2011بكالوريوس تظم المعلومات االداريه مايو إسالم عمر عمر على

317.  
 2011بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه مايو عكمىمحمد عيد أحمد 

318.  
 2007بكالوريوس علوم تجاريه شعبه إداره أعمال مايو عمرو عيد أحمد عكمى

319.  
 2006ليسانس أداب قسم تاريخ سبتمبر  محمد سيد إبراهيم محمد عبدالمعطى

320.  
 2012ليسانس حقوق مايو محمد سيد قطب عطيه شحاته

321.  
 2011س تجاره شعبه محاسبه مايوبكالوريو محمد حمدى محمد أحمد

322.  
 2014بكالوريوس تعاون زراعى مايو أحمد محمد حلمى عبدالمقصود

323.  
 2013ليسانس حقوق مايو سيد أحمد السيد عبدالرحيم

324.  
 2001لسانس حقوق مايو سيد محمد إبراهيم عبدالرحيم

325.  
 2008ليسانس أداب قسم األثار يونيو  إبراهيم حمدى سيد قطب

326.  
 2002بكالوريوس خدمه إجتماعيه مايو مد عثمان محمدمحمد عادل مح

327.  
 2011بكالوريوس تجاره سبتمبر  أحمد محمود مرسى محمد

328.  
 2003ليسانس أداب قسم جغرافيا مايو  محمد أبراهيم محمد متولى

329.  
 2008بكالوريوس نظم المعلومات االداريه  محمد إبراهيم محمد فوده

330.  
 2007وريوس تربيه رياضيه مايوبكال إبراهيم جمال إبراهيم إسماعيل

331.  
 2014ليسانس حقوق يناير  طارق محمد عبدالحميد محمود

332.  
 2013بكالوريوس ارشاد سياحى يونيو السيد على محمد على الدونى

333.  
 2008بكالوريو علوم تجاريه شعبه محاسبه مايو محمود حسن هوارى إبراهيم

334.  
 2013التاريخ مايوليسانس أداب وتربيه شعبه  على عراقى مدبولى مصطفى

335.  
 2013بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه مايو سمير محروس عبدالظاهر محمد السيد

336.  
 2009بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه مايو على جمال على محمود
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337.  
 2012ليسانس حقوق مايو خالد صالح أحمد محمد

338.  
 2011بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه مايو عمرو صالح محمد فؤاد أحمد

339.  
 2012ليسانس أصول الدين مايو براهيم أحمد عبدالسالم عبدربهإ

340.  
 2008بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه أكتوبر  دسوقى رجب دسوقى عاشور

341.  
 2002بكالوريوس تعاون زراعى سبتمبر  سيد عبدالشافى السيد محمود

342.  
 2010بكالوريوس تجاره شعبه إداره أعمال مايو عالء مجدى جاد محمد جاد

343.  
 2008بكالوريوس نظم المعلومات االداريه نوفمبر  مصطفى سعد عبدالقادرمحمد 

344.  
 2012ليسانس أداب قسم إعالم سبتمبر مينا منير أنور سعيد

345.  
 2012بكالوريوس نظم المعلومات االداريه مايو إسالم محمد عبدالفتاح عبدالغنى

346.  
 2013بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه مايو محمد أحمد عبدالعظيم محمد

347.  
 2011بكالوريوس تربيه رياضيه مايو  أحمد عبدالحميد رفعت عبدالحميد

348.  
 2011ليسانس حقوق مايو شهاب الدين عصام عباس سعد

349.  
 2014بكالوريوس نظم معلومات إداريه سبتمبر  محمد العربى محمد حسن

350.  
 2012ليسانس حقوق مايو محمد عاطف محمد السيد

351.  
 1999ليسانس لغه عربيه وعلوم إسالميه سبتمبر ممحمد عبدالحميد عبدالمؤمن إبراهي

352.  
 2010ليسانس دراسات إسالميه سبمتبر إبراهيم محمود زياد فكار

353.  
 2001بكالوريوس حاسب ألى مايو رامى أحمد محمد الفيشاوى

354.  
 2013بكالوريوس زراعه مايو محمود جمال سيد عبدالسميع

355.  
 2008به سبتمبر بكالوريوس تجاره شعبه محاس عمرو محمد حسن دسوقى

356.  
 2011بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه مايو أحمد حسن حسن السيد حسن

357.  
 2009بكالوريوس نظم المعلومات االداريه مايو خالد محمد محمد سليمان الدفراوى

358.  
 2008ليسانس اداب وتربيه مايو إبراهيم إمام عبدالجواد إمام

359.  
 2008لمعلومات االداريه مايوبكالوريوس نظم ا طارق عبدهللا محمد محمد عثمان

360.  
 2013بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه مايو محمد أحمد عبدالعزيز عجمى

361.  
 2011ليسانس أصول الدين مايو حسام على محمود مصلحى 

362.  
 2012بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه يوليو عمرو طاهر محمود عبداللطيف

363.  
 1998وبكالوريوس خدمه إجتماعيه ماي عطام محمد طلبه خضر

364.  
 2011بكالوريوس تجاره شعبه إداره أعمال مايو عبدالفتاح محمد عبدالفتاح متولى

365.  
 2005بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه مايو أيمن أحمد عبدالوهاب عبدالمجيد

366.  
 2011بكالوريوس تربيه مايو محمد عبدالفضيل عبدالفضيل على
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367.  
 2014سبه سبتمبربكالوريوس تجاره شعبه محا محمد رأفت رمضان حسن على

368.  
 2006ليسانس أداب قسم أجتماع مايو إبراهيم محمد عبدهللا السعدونى

369.  
 2005بكالوريوس نظم المعلومات االداريه مايو أحمد عبدالقادر عبدهللا السيد

370.  
 2009بكالوريوس زراعه مايو أبوسريع شعبان أبوسريع أبوطالب

371.  
 2011لتجاره تخصص محاسبه مايوبكالوريوس فى شعبه ا كريم أحمد فؤاد مصطفى أحمد

372.  
 2003بكالوريوس تربيه رياضيه يونيو هانى أحمد عالم سيد أحمد

373.  
 2001بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه مايو  أحمد صابر السيد محمود حمزه

374.  
 2013بكالوريوس تجاره شعبه محاسيه مايو عزالدين عصام الدين أمين منصور 

375.  
 2011وس تجاره شعبه محاسبه أكتوبر بكالوري محمود عبدهللا سيد منسى

376.  
 2011بكالوريوس تربيه مايو عبدالرحمن عمر محمد على

377.  
 2009ليسانس أداب وتربيه سبتمبر  عمرو محمد أحمد محمد

378.  
 2013بكالوريوس نظم المعلومات االداريه مايو محمد شريف سكران عبداللطيف

379.  
 2012مايوبكالوريوس تجاره شعبه محاسبه  محمد احمد حسنى برين

380.  
 2008ليسانس حقوق مايو عبدالحميد عزت عبدالحميد 

381.  
 2003بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه سبتمبر نسرين يسرى حسين حسن

382.  
 2010بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه مايو زينب أشرف محمد محمود

383.  
 2010بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه مايو  نيرمين عبدالمعطى عزام شحاته

384.  
 2012بكالوريوس إداره وسكرتاريه مايو لوهاب محمد نجمأيه عبدا

385.  
 2007ليسانس حقوق أكتوبر  هند كمال عبدالقادر حمزه

386.  
 2008بكالوريوس تجاره شعبه محاشبه مايو شيماء عبدالمعطى فريد عبدالحميد 

387.  
 2012ليسانس أداب قسم فلسفه مايو أميره عبدالمحسن عبدالفتاح

388.  
 1999كالوريوس تربيه نوفمبرب مارى مكرم لبيب إبراهيم

389.  
 2012ليسانس أداب شعبه علم النفس مايو مريم محب ميخائيل حنا

390.  
 2013بكالوريوس إقتصاد وعلوم سياسيه مايو ندا أسامه فهمى إبراهيم الغنام

391.  
 2013بكالوريوس سياحه وفنادق شعبه األرشاد السياحى  مريم مجدى منيب سعد

392.  
 2012س تجاره شعبه محاسبه مايوبكالوريو هبه وحيد يوسف محمد 

393.  
 2004ليسانس حقوق نوفمبر  منى يحيى عبداللطيف عزب 

394.  
 2004بكالوريوس إعالم سبتمبر  سامح مصطفى لطفى خميس

395.  
 2012بكالوريوس تربيه سبتمبر محمد عادل السيد عليوه

396.  
 2011بكالوريوس تربيه سبتمبر محمد رمضان محمد محمود
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 لــــــــــــــــالمؤه اإلســــــــــــــــــــم م

397.  
 2009بكالوريوس نظم المعلومات االداريه سبتمبر  محمدمحمد محمود أحمد محمود 

398.  
 1996ليسانس دار علوم مايو  محمد أحمد رشاد عواد

399.  
 2007بكالوريوس تربيه سبتمبر إيهاب عبدالحميد محمد زيد

400.  
 2011ليسانس حقوق مايو محمد سامى مصطفى محمد

401.  
 2012نةبكالوريوس تجارة شعبة ادارة أعمال لس نورهان أحمد عبد الفتاح

402.  
 2013ليسانس أداب قسم المكتبات الرقمية لسنة  مى فيصل نصر شعيب

403.  
 2005بكالوريس تعاون شعبة ادارة أعمال لسنة  منى فؤاد أحمد على

404.  
 2013بكالوريوس خدمة أجتماعية لسنة  هدير مختار رجب 

405.  
 2004بكالوريوس فى العلوم الزراعية لسنة  مايسة سيد جابر سيد

406.  
 2011ليسانس أداب قسم اللغه العربية لسنة  أحمد محمودشيماء صالح 

407.  
 2013بكالوريوس نظم المعلومات االدارية لسنة  ايمان طارق عبد المحسن

408.  
 2008ليسانس حقوق لسنة  أسماء عبده عامر حسن

409.  
 2013ليسانس أداب قسم فلسفة لسنة  ماجده دسوقى سيد على

410.  
 2014ة محاسبة لسنة بكالوريوس تجارة شعب هدير محمد حسن محمد

411.  
 2012ليسانس أداب قسم تاريخ لسنة  ريهام حمد هللا محمود

412.  
 2014ليسانس حقوق لسنة  سماح أحمد محمد اسماعيل

413.  
 2010بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لسنة  شيماء عز الدين عوض على

414.  
 2009ليسانس أداب قسم الحضارة األوربية القديمة لسنة  سمر عبد الجواد جميل

415.  
 2009ليسانس أداب قسم فلسفة لسنة  منى أبو الفتوح والى خليفه

416.  
 2010ليسانس حقوق لسنة  منى حمدى سليمان محمد

417.  
 2011بكالوريوس فى أدارة األعمال لسنة  عال علوى عبد الحميد

418.  
 1998بكالوريوس تربية شعبة التعليم التجارى لسنة  ميرفت أمين ذكى عشماوى

419.  
 2009بكالوريوس األدارة الصناعية شعبة عالقات  لسنة  هيمصفاء عز الدين ابرا

420.  
 2013بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لسنة  اية طارق عبد النبى على

421.  
 2008ليسانس أداب قسم علوم االتصال واالعالم لسنة  ياسمين عصام محمد شوقى

422.  
 2012بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لسنة  مها توفيق مرسى جالل 

 


